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با تبيين ھای متنوعی روبرو  ھستيم  ، که غالب »   جھانی شدن« مفھوم   تعريف  امروزه در رابطه  با      

   . انھا متاثر از ھياھوی تبليغاتی  استکه در غرب مطرح است 

بعنوان  نتيجه طبيعی جھانی شدن مطرح از انجا  ئی که سياست ھای نوليبراستی ھمواره  در رابطه و    

  در حقيقت اھل نظر جوامعی که ميگردد ، ضروری استکه اين جريان ، تاثيرات مثبت ومنفی  اش ، از منظر 

  . مورد توجه قرار گيرد نيزپذيرای ان شده اند  ودر واقع  تاحد زيادی با0جبار نا خواسته

  

سالگی از اوائل دھه پنجاه  ميNدی تا کنون با مرکز 0تين  نيور اکنون  در سن ھفتاد وھشتسامپايو جو   

يکی از صاحب نظرانی استکه ھمواره سعی   ، ھمکاری داشته   CLACSO امريکائی علوم اجتماعی 

در رابطه با تاثيرات واقعيشان در زندگی  ،  مربوط به توسعه  سرمايه داری معاصر  رانموده  مقو0ت 

  .  مورد نقد وبررسی قرار دھد ،  ی 0تين اجتماعی شبه قاره امريکا

در بخش نخست  تاثيرات جھانی شدن در منطقه  بعنوان نوعی .  مقاله حاضر شامل دوبخش است          

اوضاع دھه ھای اخير بن بست برزيلی ،  : تحت عنوان  رجعت به استعمار نو مطر ح شده ، در بخش دوم 

تاثيرات که ،   مقاله نيبخش اول ا،  اکنون .  کور بررسی مينمايد طه با پديده مذکشور برز يل رادر راب

    .ميگردد  ،  ارائه قرار ميدھد شبه قاره امريکای 0تين را مورد بررسی  جھانی شدن در

    

  :بخش اول          

     جھانی شدن  و بازگشت استعمار نو           

    .مقدمه        

منطقه اقتصادھای  که ،کنند يکائی اين ايده را القا ء امربه جوامع 0تين دند دستکم دو دھه استکه ، درصد    

  ترمقابل جھانی شدنء مباد0ت  ودرنتيجه ھمگامی ھرچه سريع د اوردن  وتسليم درچاره ای جزسر فرو  ،

------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

  استاد  انيستيتوی اقتصاد دانشگاه ايالتی کامپيناس ، برزيل*  



  

    

     درچنين شرايطی شعاع عمل ومانور. ندارند ، جھانیای برترتھالمللی وقدربين  با الزامات وشرايط سرمايه  

تعيين مينمايد ، که سرمايه داری مرکزی با تغييراتی  انھا ان و اھنگ ھم شکلیبه ميزاقتصادھای منطقه  ،   

که افق جديدی را ،  صرف نظر از موقعيت ھای استثنائی بسيار نادر فقدان  پيشنھادھائی  . محدود ميشد 

،  اين وضعيت .  موجب قطبی شدن مبارزات سياسی  گرديد   ، برای جوامع امريکای 0تين بگشايد 

  . تقسيم نمود »  محافظ کار  «  و » مدرنيزاسيون « ی 0تين را به دو قطب طرفدار بورژوازی امريکا

رمايه داری جھانی دارند نو س ء گروه ھای اقتصادی واجتماعی که بيشترين پيوند منافع را با گرايشھای        

خواھان اقدامات سريع  ، بھره مندی از فرصت ھائی که در وضعيت جديد برايشان فراھم ميايد ، بيقرار جھت

الزامات وساز   روی کمک ھای وسيع سرمايه داری جھانی حساب باز نموده ،انھا . وبدون اتNف وقت اند 

که جامعه بايد در ايوکارھای بازار را فوق ھمه چيز قرار داده ،  ھزينه ھای اقتصادی ، اجتماعی و فرھنگی 

که  ،بخشھای ديگر بور ژوازی   .مسئله ای ثانوی وکم اھميت ميدانند را ،  راه اين ھم شکلی  تحمل نمايد 

  .ندارند  برای بسط اين ارتباط ، فاقد شرايط 0زم برای مقاومت در مقابل اين رقابت خارجی اند عجله ای

 . سرمايه داری اند  ءنو شان  با موجط  شراي انھا خواستار فرصت وزمان بيشتری برای اماده شدن وتطبيق

  .، پايدار و مرحله به مرحله اند  ترخواھان مدر نيزاسيون کند

را » جھان اول« رويای پيوستن سريع بورژوازی وابسته  به    ، ديکال   مد رنيزاسيونء رامبلغين         

تعھد  واحساس مسئوليت  برای بقاء را پيش ،  گام بگام  و کند ، ارام  مدافعين مدرنيزاسيونء . يب ميکنند تعق

گروه .  رنيزاسيون  استنباط ميشود  گروه اول عملکردشان بصورت سرعت بخشيد ن به روند مد.  ميکشند 

اقتصاد پيرامونی در » جھانی شده ھا « گروه اول معتقد است بدون .  دوم  مانع وباز دارنده ان بحساب ميايند 

د   نپويائی اقتصادھای مرکزی ، امکان تحرک وتوسعه  خواھ به اتکای فقط  ھا خواھد ماند ؛ چون اين اقتصاد

با  توان معامله ومانور خود  ء ھمه، صاد تاق  ،  ساير  بخشھاورود  بدون   :است  عتقدم گروه ديگر . داشت 

 نخواھد را   داخلی» مراکز تصميم گيری « کنترل    توان ،  "نھايتا، از دست داده را  سرمايه بين المللی

  .   داشت

فوق « . در نظر داشت  توسعه  وابسته بصورت بازوھای چپ وراست در واقع ھردو جناح را بايد          

اجتماعی را  اقتصادی وبحرانء ا  ، بدون اينکه نا پايدارینميتوان عقب ماندگی ر ميدانند ، »  مدرن خواھان 

ھم واقفند که ،  » جعلی « درمقابل محافظ کاران   .، از ميان برداشت دردناکی رساند تنش زا و به مرحله 

اعمال برای وادار به تبعيت و تسليم شدن  ، چون طوفانیھممقاومت مداوم در مقابل فشار خارجی ، که 

با اينکه  ، دو جناح در دوقطب مخالف قرار دارند  ، ولی درمورد يک امر    .غير ممکن است  ميشود

اميختن مدرن وعقب مانده  ، تنھا راھی است که  ، جامعه پيرامونی ، :  بايکديگر اتفاق نظر دارند  اساسی 



 ،  ھردوگروه توانائیب بھمين سب   .در توسعه سرمايه داری مشارکت نمايد  اھنگ نا برابرميتواند  در يک 

از دست  را ،  سرمايه داری  وابسته اند  باز توليد  داخلی وخارجی ای که عامل گسستن از ساختارھای

   .ميدھند 

پيشرفت قرار دارند ، تعجب اور توجه به منافع بخشھائی  که درحاشيه روند  ناتوانا ئی  طبقات حاکم در       

؛ ھنگاميکه بحث اصNحات ارضی ويا  از اصNحات ليبرال سخن ميگويند انھا که با ھيا ھوی زياد .  نيست  

انھا خود را نگھبان وپاسدار  . شھری مطرح ميشود ؛ موضعی سخت محافظه کارانه از خود نشان ميدھند 

ی که دسترسی شان را به استاندارد زندگی  ومصرف  اقتصادھای با ھرگونه تغيراتاما  . ھويت ملی ميدانند 

لترناتيوی که با پارامترھای  مدرنيزاسيون ء  ھرگونه  ا.  مرکزی ، محدود تر گرداند ، مخالفت ميورزند 

، با رد سريع ان ، مدعی ايجاد محافظ کارانه مغايرت داشته باشد ،  با بر چسب ھای مختلف روبرو شده 

  ت حاکم امريکای 0تين ، در واقع  بهبدين ترتيب  استکه ، طبقا .  نش ھای اجتماعی ميشوند ھرج ومرج وت

  . رسيده اند   » پايان تاريخ « برداشت  معروف خود از 

  بدين جھت که  ، نخست.  ، سرابی بيش نيست    ھمه گيریويا     جھانی شدن بنا بر اين  ، ديلمایء  ،        

اقتصادھای پيرامونی از ،   بين المللی کار ندارد  ، با تبعيت از گرايشھای کنونی تقسيم  ھيچ تضمينی  وجود

بر  البته . ھرج ومرج ودر ھم ريختگی توليدی وبحران اجتمائی که اکنون با ان مواجه اند ، رھائی يابند روند

ايه داری  وطبيعت توسعه  ناموزون سرمء به خصلت ھای ويژه  خورد  جھانی شدن با اين اقتصادھا ، 

سرمايه داری شدن  چون فرامليتی ، دوم   .ثيراتش بر ساختارھای ھر شکل بندی اجتماعی ،  بستگی دارد تا

 واقعيت تاريخی ايستکه ،  در شرايط کنونی  وجودش کنترل بر سرنوشت ملل منفرد را تسھيل مينمايد ، 

انفعالی از الزامات وشرايط   تبعيت حکوم به مطابقت وکه ، جوامع پيرامونی  م باشد معنی  بدين نبايد "الزاما

گرايشھائی که خواھان جذب ان است انتخاب نموده ومانع گرايشھائی   وبايد دولت ملی ميتواند.     ھستند  ھاان

  .مضر است کشور شود ، که بنظر ان برای توسعه 

، در کشورھائی که   دو ستد وکسب وکارجھانی شدن دا   ھدف اين مقاله نشان دادن اين مھم استکه ،        

پيرامون سيستم سرمايه داری جھانی را تشکيل ميدھند ،  موجب شکل گيری روند رجعت به استعمار نو 

بنابر اين راھبرد ملی ايکه مانع تاثير مخرب جھانی شدن بر اقتصادھای 0تين امريکائی شود ، .  گشته است 

  . ضروری وغير قابل صرف نظر است" مطلقا

 با ويژگيھای  رابطه معاصر دولت ملی در نخست  طبيعت بحران: بحث حاضردردوبخش عرضه ميشود       

  اقتصادھای مرکزی در اين ء  شاخه ھای برتری طلب   بنا بر اين ، ،   توسعه سرمايه داری   جديد

وابستگی  ءاستاندارد جديد بدنبال ان به بررسی  ويژ گيھای ، داده  نو  را مورد ازمون قرار عرصه تاريخی  

در خاتمه ود ر بخش دوم با .   خواھيم  پرداخت  ، در امريکای 0تين ، واثار زيان بار ان بر دولت ھای ملی



مطرح  را جزئيات بيشتر ويژگيھای بحران معاصر برزيل ويا  بن بستی که جامعه برزيل با ان روبروست 

  . خواھيم نمود 

  

  

  .و امپرياليسم   بحران ء دولت ملیجھانی شدن ،             

  

از ميانه ھای دھه  شصت با تعميق وگسترش  فرامليتی ھا  ، جدالھای اقتصادی وسياسی بسياری که         

درعرصه اقتصادی ،  خصلت راھزنانه   . ملی بودند  ، بوقوع پيوست  ھای اغازگر ويرانی ء  بنيان دولت

جھت کنترل بر مراکز داخلی تصميم  ،   ،  قابليت جامعه ملی رقابت اقتصادی و افزايش تحرک سرمايه

در سطح سياسی جدال نفس . مشروط نمود   ، را گيری و باز توليد ارگانيک ھمبستگی بين طبقات اجتماعی 

و کنترل بازارھای جھانی ، رقابت حاد و خطرناکی را ميان دولت ھای ملی  گير  ، انحصار فن آوری نو 

ب تولد مجدد رقابت  برای  ايجاد جذابيت  برای سرمايه گذاری توليدی وايجاد اشتغال شکل داده  ، موج

  .  گرديدند صنعتی ، 

کشورھای مرکزی سعی به  داری ھستند ،  هبدون توجه به روندھائی که عامل فرامليتی شدن سرماي         

سياست ھای نئو مرکانتيليستی ، موجب بسط   کم اھميت جلوه دادن عواقب مخرب ونا خوش ايند ان نموده ،

بصورتی ھدف نھائی تبديل فضای اقتصادی   . شدند   ، که بيش از پيش به جنگ اقتصادی انجاميده است

محقق گردد  در مقياس جھانی ) کاپيتاليستی اينتر(  ،داریه مايسرميان ، ای راھبردی  رقابت  يه استکه ، برپا

رای تثبيت ارزش پول ،  افزايش بازدھی نيروی کار  ، کيفييت زير اينجاست که جريان لجام گسيخته ای ب  .

،  تغييرمرز  مقياس توليد  با0 بردن   برای ،  بموازات ان  کوشش.   ساختھای اقتصادی ، شکل ميگيرد 

  ھای اقتصادی، افزايش اھميت نسبی بازارھای  داخليشان وبNخره  تدوين راھبرد ھای مختلف جھت يگانگی 

تشکيل  اتحاديه ونھادھای مختلف چند مليتی ، بوجود اوردن بلوک  .اغاز ميشود   ،منطقه ای)سيونانتگرا(

حول ايا0ت متحده  ويا اتحاديه اروپا که در    )منطقه ازاد تجارت امريکا ( ALCA ھای اقتصادی چون 

  . ؛ ازانجمله اند  به محوريت المان سازمان يافته است " عمل عمدتا

اگرکشور ھای سرمايه داری توسعه يافته تر،  داری قابليت ھای بيشتری برای خنثی نمودن تاثيرات        

      ، وھستند  ) خشندبکه در واقع خودشان به ان سرعت مي( در کشورھايشان ،  تخريبی جھانی شدن داد وستد 

  کمک ،   کشورھا يشان ختارھای قتصادی ،  بھبود و بسط سا اتوليد  از اين طريق  به افزايش مقياس 

  . است  بوده حاصل ان برای جوامع پيرامونی به عکس  ضعف وتحليل دولت ھای ملی.  ميکنند 

زمينه جديد تاريخی مورد بحث  درجه ازادی عمل بورژوازی ء اقتصادھای :  مسئله اصلی اين استکه        

از انجا که  بنگاھھای فرا مليتی با فنآوری  . ميدھد کاھش ،  در مقابل سرمايه بين المللی ،  پيرامونی را



ماھيت پيوندشان  ؛ عمل ميکنند  ،  در نتيجه باسود  متوسط با0ئی  و وسازمان توليدی بازارھای  فرا ملی ،

وضعيت با انچه در انقNب صنعتی  دوم .   در ميايد   ل سيا  با اقتصادھای وابسطه بيش از پيش به حالت

فتح با زارھای  ، راھبرد ، دوم  گسترش يافته بعد از جنگ ) سيکل(در دور   .بسيار متفاوت است اتفاق افتاد 

ضاھای اقتصاد ف ايجاد به ضرورت ، سرمايه بين المللی را  بود که داخلی بر پايه توسعه واحدھای توليدی

Nوليدی به پيرامون ممانعت در ان زمان  از انتقا ل واحد ھای ت.  سوق ميداد ،  محدود شده " ملی ء  کام

تا اوايل دھه  ھشتاد  خی فوقيزمينه تار.   ميشد ، تا اينکه از رقابت با کا0ھای وارداتی در امان باشند 

بتوانند ، تقارب فن اوری معينی را با  پيشرفته تر ء  فرصتی را پديد اورده بود که  اقتصادھای  پيرامونی

در د وره جھانی شدن سرمايه داری ، شاھد پديده کامN   . شته باشند دا،  اقتصادھای پيشرفته سرمايه داری 

است  ؛ تا بتوانند از    بازار جھانی   بنگاھای فرامليتی  حل اقتصادھای  وابسته در ھدف.  متفاوتی ھستيم 

  .   ببرند ،  شان ء خودشانبه تحرک فضائی  اسيب رسانی بدون  ، امکانات داد وستدی انھا حداکثر بھره را

منافع   .باقی بمانند کنونی  بھمين دليل ، غول ھای اقتصاد جھانی نمی خواھند مرزھای ملی با محدود يت ھای

دسترسی داشتن به   :زير خNصه ميشود تحميلی  در اساس به اھداف   ،در چنين شرايطی »جھان سوم « 

تصميم بستگی به  -يدات محلی است  ويا تول  به توليدات وارداتی مھم نيست که اين دسترسی(   بازارھا

حداکثر انعطاف برای بھره   ، يعنی )  .تعيين مينمايدفرامليتی شرايطی داردکه راھبرد رقابتی ھربنگاه 

به کار ارزان  صادراتی استکه برای سکوی  پرش  بصورت  انھم ، برداری از قابليت وتوانمندی  منطقه 

در  ، بيزنس خوب  ،به   معروفی  ھاسوداگری وفعاليت به ،  محلی ھای مشغول نمودن سرمايه  .  نياز دارند

   .نتيجه ديگر ان است  ،  جوامع مربوطه شان ھم 

با ان مواجه اند ، ھنگامی بوخامت گرائيد که ،   خی ايکه کشورھای 0تين امريکائی تاري شرايط  نکبتء       

   بدون   .نی کشورھای پيرامو نی را تضعيف نمود توان چانه ز  ، اثار منفی  فروپاشی اتحاد شوروی سابق

برای دست اندازی وبيحرمتی وتجاوز به اصول ،  ملل ھژمونيک خودرا  ھيو0ی کمونيست  ، واھمه از 

بورژوازی وابسته محلی ھم  . ازاد و بN مانع ، يافتند  ، خودگردانی وصاحب اختياری سايرملل استقNلاوليه 

برای تحکيم توان طبقاتی خود ،  درحال تبديل شدن  به   ايگاه مادی داخلی ،بدون تکيه گاه خارجی وپ

   . بعھده دارد   را  دربازار جھانی کا0 دادوستد  د0لو خريد وفروش بوژوازی ای استکه ، نقش رابط 

جھت     راته  قدرت ھای بزرگ با خود خواھی بی شرمانه ، مستقيم ويا غير مستقيم ، اقتصادھای وابس         

. تحت فشار قرار ميدھند تطبيق  بدون قيد وشرط وضعيتشان  با خواسته ھا ئی که انھا مطرح ميکنند ، 

     .است  بوده ھمواره با فرمانبرداری مقامات اين کشورھا در پذيرش تحميل ھا ھمراه"نھايتا فشاری که 

رافق  امکانات کشورھای وابسته ، ديده نمی د،  توسعه ملی خNصه ، در نظم بين المللی پيش امده ،           

بلوک ھای  منطقه ای قرار ) مگا ( که خارج از  کNن   جامعه بين المللی در شرايط کنونی  ،  انھائی.  شود  

نموده محدود  فقر واقعی ، ويا مناطق  ،    ،بازارھای درحال ظھور  ،به مشتاقان دسترسی به  را   دارند 



ميتوان  ، برای اقتصادھای در حاشيه مانده ،  کار جديد ء   ب  ، در تقسيم بندی بين المللی به اين ترتي.  است 

باز کردن فضای اقتصادی خود برای ورود ونفوذ بنگاھھای فرامليتی ؛   تحمل   : را قائل شد  نقش   سه

  وبNخرهشد   ؛   ی را ھم در پی داشته باثباتی کشورھای مرکز جريانھای وسيع مھاجرتی که ميتوانند بی

   .     غرب بودن ،  اکتفا نمايند  نيت  زباله دان مد وھمچنين   اينکه  ريهء  ل وپارادوکسا،  غمبار   عملکرد

  

  

  وابستگی ء جديد  وبيم  رجعت به دوران استعمارنو             

            

، وسردمداری کشورھای ء غنی  خط دھی به انھم  ،جھانی شدن   ءباتوجه به لجام گسيختگی         

اشاره .  (کشورھای  0تين امريکائی  در واقع   تحت مکانيزم   دراکونيک ء نو استعماری قرار گرفته اند  

  )م. در اتن ، يونان باستان  Drakon  به قوانين سخت  دراکون 

  سه روند  در ؛ تکافی اس» وابستگی ء جديد « جھت شناسائی وخصلت يابی وميزان  تباه کنندگی      

  . جريان را مورد توجه قرار دھيم   

عقب  در ھم ريختگی تکنولوژيکی اقتصادھای   تشديد، رواج نابرابر پيشرفت  فن اوری   نخست ،             

در رابطه  بين المللی مو جب شده ،  پيرامونناتوانی ساختاری در تحمل رقابت   .مانده را در پی داشته است 

اينجا ست که در نھايت  . سف بار دگرگونی ساختاریء حوزه توليد ش ، بشدت اسيب پذير گردد با روند ا

سرچشمه نيروھای فروپا شنده  ايکه ، اازسالھا ی دھه ھشتاد به بعد ، تداوم روند صنعتی شدن وثبات سيستم 

اری خارجی در واقع  چنين گستره ای ، سرمايه گذ در .  مشاھده ميگردد   پولی منطقه را مشروط نمودند ،

جزا وجدابافته ای نسبت به کل ساختار وياحوزه ھای م    Enclaves(  ای حقيقی »جزاير  « بصورت 

بتدريج موجب  گسيختگی و   که کلی  انکNو ھای ، مجزا از.   ند  ه اتبديل شد)   م .اقتصادی جامعه  

ز رفاه ی ا يراجزد لت ميتوان که در بھترين حا وضعيتی .    گرديدند انفصال  ساختاری  اقتصاد  اين جوامع 

که به سرمايه بين المللی بعنوان ،  برخی  اينجاست که ساده لوحی .  را برای اقليتی از جامعه فراھم نمايد 

   .ھويدا ميشود  عامل رشد وتوسعه ھمگانی دل بسته اند ، 

انچه در واقع علت . پيرامون تشديد نمود مالی را در  فرامليتی شدن  سرمايه داری ، وابستگی ، دوم      

  ، برادی  ،   پس از انجام طرح .  دھد  ساختاری عدم  تعادل در موازنه پرداخت ھا را  نشان مي

Brady plan)   ( فوق مقروض بودن ،  بحران ، خصوصی  بانکھای، ھنگاميکه نود  در اوايل سالھای ،

اقتصادھای  امريکای 0تين  برای اتخاذ سياست ھای  اردند  ؛پشت سر گذ ،  نموده وانراتحمل  دھه پيش را 

تثبيت پولی وبرنامه ھای ازاد سازی ،  در جھت تحرک دادن به مشارکت تخصصی تر  اقتصادھايشان   در 

سيستم سرمايه داری  جھانی که  استاندارد مصرفی  جديدی را  برای انھا پيش مياورد ، تحت فشار قرار 



. مجبور به گردش کNن مازاد تجاری شدند نا پايداری مالی بين المللی ، اقتصادھای منطقه  به سبب  گرفته ، 

، يا در واقع کسری  کNنء   اقدامی که جھت  فراھم اوردن امکان  پرداخت بھره وخدمات ديون  خارجيشان

  . موازنه تجاريشان به سبب جذب قرضه ھای بين المللی ، انجام ميشد 

  تغييرات در استاندارد توسعه سرمايه داری، وابستگی فرھنگی را تشديد نموده ،  در نتيجه ان بNخره ،       

خودی ، »   ءخواست سياسی« يعنی موجوديت اش ھمچون  ھويتی بر اساس : عناصر بنيانی دولت ملی 

تقليد  ، از يکطرف ، پيشرفت فن آوری در زمينه ھای ارتباطات ، حمل ونقل . تحت شعاع  قرار گرفت 

، گرايش طبقات متوسط وبا0 در کپی وتقليد  از استانداردھای مصرفی  وشيفتگی فرھنگی را از حد گذرانده

اثار ھرزه گونه چنين شيوه جذب پيشرفت فنی .   به نھايت رساندند   رايج در جوامع مرکزیء ھژمونيک را 

 ، افزايش محروميت  اقليت نزد در امد تمرکز بيشتر:    در جوامع پيرامونی بدين صورت قابل تبيين است 

ھرچه وقفه ميان توسعه وتوسعه نيافتگی زيادتر است  ،  بھمان نسبت نابرابری اجتماعی .    اکثريت  جامعه

بعنوان اصل سازمان دھنده  زندگی اجتماعی  »  بازار« از طرف ديگر  تقد يس  .  ھم  بيشتر خواھد بود 

» خواست سياسی « انکار   .درمقابل سرمايه بين المللی ،  بی دفاع نمود مناطق پيرامونی   را ، به کلی 

  .  بعنوان راھکار ساختمان ملت ، راھکارھای مبتنی بر اقدام جمعی را کنار زدند 

ھنگام باز پرداخت بدھی ھای  اجتماعیء الگوی اقتصا دی نئو ليبرال –ملی و ضد  -طبيعت ضد          

يعنی بر اوردن  تقاضای  پاسخگوئی به تعھدات خارجی  ،  ميان  انتخاب مشکل  .  خارجی  برمN ميشود 

طبقاتی که خواھان دسترسی سريع  به مصرف رايج در کشورھای مرکزی اند  ويا  ،  بعکس با دفاع از 

 در واقع ، بدون در   . منافع ملی  در پی بر اورد ه نمودن  نيازھای ضروری  اکثريت جامعه ، خواھد بود 

که  ، بسته به جھت گيريھای دست گرفتن سرنوشت خود ،  زندگی اکثريت مردم به وضعيتی برخواھد گشت 

  .  نوسان خواھد بود  تحقق ان در در داشتن رفاه  وناتوانی ارزوی سرمايه خارجی  ،  ميان

رنگ قابل واقعيت پيش رو که با وضعيت تاريخی جديد بصورت فوق العاده ای مغايرت دارد ، بی د      

امريکائی  –، اقتصادھای 0تين   سرمايه ھای بين المللی  ءسوداگرانه  –تبعيت از منطق  فوق .  درک است 

را محکوم به  طو0نی شدن مراحل تثبيت  تورمی ورشد کم ، انھم درحاليکه سرمايه خارجی حجم عظيمی 

رمايه ھای خارجی  ، جارا خالی نموده ھنگام تشديد بحران تبادل ارزی ورکود وسيع  ، س.   داشت ، نمود 

که ، مدعی است ،  نسخه است   در تضاد با اين تفکر رايج " اين وضعيت  دقيقا.  ومنطقه را ترک کردند 

ھای نئوليبرال فرصتی خواھد بود  تا امريکای 0تين  توان رقابتی خود را  در بازار بين المللی  افزايش داده 

روی  از خواسته ھای باصطNح  هدھه تبعيت ودنبالحاصل دو .   ا برساند ھان اولی ھ، انرا به سطح ج

جامعه بين المللی  ، واقعيت فاجعه باری را نشان داده  که حاصل اش ،  گسترش عقب ماندگی  اقتصادی 

،  نبايد " ، واقعا ه زمين اين در .وتشديد ناھنجاری ھای بسيار در زندگی مردم اين منطقه ، بوده است 

   .شبه قاره ، باعث تعجب گردد  گوشه  اينرچھا خارجی در دخا لت ھای ، بربر گونه ،رش لجام گسيخته گست
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